Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till utredningen om
Dir.
genomförande av EU:s direktiv om offentlig 2013:92
upphandling, upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster
samt tilldelning av koncessioner (S 2012:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 september 2013
Precisering av och förlängd tid för uppdraget
Bakgrund
Regeringen beslutade den 27 september 2012 kommittédirektiv
om genomförande av vissa bestämmelser i förslaget till
Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896) och förslaget till Europarlamentets och
rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma
på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(KOM(2011) 895) samt om genomförande av samtliga bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning
av koncessioner (KOM(2011) 897) (dir. 2012:96). Uppdraget
skulle enligt utredningens direktiv redovisas senast den 1 april
2013. Enligt utredningens direktiv kunde dock utredningsuppdraget och tidpunkten för redovisningen av uppdraget
behöva komma att ändras beroende på hur förhandlingarna
inom EU med anledning av förslagen skulle fortskrida.
Regeringen beslutade den 21 februari 2013 i tilläggsdirektiv
att utredningstiden skulle förlängas och att uppdraget i stället
skulle delredovisas avseende bestämmelserna om offentlig
upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi,
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transporter och posttjänster senast den 1 oktober 2013 och
slutredovisas avseende tilldelning av koncessioner senast den 1
januari 2014 (dir. 2013:21).
Precisering av uppdraget
Nya EU-bestämmelser
Under förhandlingarna inom EU med anledning av förslagen
har några nya bestämmelser tillkommit, som inte omfattas av
utredningens tidigare uppdrag. Utredningsuppdraget utvidgas
därför såtillvida att utredaren ska ge förslag även till hur vissa
(nedan angivna) bestämmelser som rör förslaget till
Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896) och förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (KOM(2011) 895) bör genomföras i svensk rätt
enligt den lydelse direktiven får när de antagits av
Europaparlamentet och rådet.
I förhandlingarna om den nya bestämmelsen om principer
för upphandling tog regeringens förhandlingsarbete sin
utgångspunkt i riksdagens tillkännagivanden om ratifikation av
ILO-konvention 94 och om att LOU bör ändras så att
arbetsmiljöhänsyn kan tas och så att krav på villkor i enlighet
med svenska kollektivavtal kan ställas vid all offentlig
upphandling.
Principer för upphandling
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om principer för upphandling under rubriken
Allmänna bestämmelser.
Underentreprenad
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om underentreprenad under rubriken
Fullgörande av kontrakt.
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Reserverade kontrakt
Utredaren ska analysera och ge förslag till genomförande av
bestämmelserna om reseverade kontrakt för vissa tjänster under
rubriken Sociala tjänster och vissa andra specifika tjänster.
Förlängd tid för uppdraget
Utredningstiden förlängs. Uppdraget i dess helhet ska redovisas
senast den 1 maj 2014.

(Socialdepartementet)

